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Don Quijote – kicsit másként

Ha süt, gyűjtse össze!

Indul a lakossági használt sütőolaj begyűjtése a Depóniánál
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Új helyen az Adóiroda
A városi Adóiroda november nyolcadikától ideiglene
sen – előreláthatólag két hónapra – új helyre költözik.

Az iroda új címe: Ady Endre utca 2.
fszt. 1. A személyes ügyintézésre szerdai
és pénteki napokon továbbra is időpontfoglalással van lehetőség. Az iroda
elérhetőségei megtalálhatók a város
honlapján (hivatali telefonkönyv), illetve
kifüggesztve az Adóiroda bejáratánál, az
eredeti és az ideiglenes helyen egyaránt.
A személyes ügyfélfogadás során az
ügyfélszolgálati térben egyidejűleg legfeljebb egy fő tartózkodhat, és a maszk
használata kötelező!

Választókerületi programok
Lakossági fórum
Maroshegyen
November tizenegyedikén, csütörtökön délután öt órától a Gárdonyi
Géza Művelődési Házban lakossági
fórumot tart Brájer Éva önkormányzati képviselő a Maroshegyen élőknek, melyen részt vesz Cser-Palkovics
András polgármester és Nagy Zsolt,
a Közlekedési Iroda vezetője is. A
fórum középpontjában a közlekedési
kérdések állnak: a városi koncepciók
maroshegyi vetületéről hallhatnak
a résztvevők, akik bármely aktuális
témában kérdezhetnek is.

L. Takács Krisztina

Újra elővehetjük a maszkot

Egyre többen hordanak újra maszkot: az
egészségügyi intézményekben már korábban
bevezették a kötelező maszkviselést, mostanra
pedig már a tömegközlekedési eszközökön és
a templomokban is hordani kell. A kormány
a harmadik oltásra buzdít, a súlyos korona
vírusos megbetegedés ugyanis nem jellemző a
beoltottak körében.

Óvintézkedések
a tömegközlekedésben
Újra kötelező a maszkviselés a
helyi buszokon, illetve a MÁV–
Volán-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein. A maszkviselés a megállókban is kötelező! Nem
kell maszkot hordaniuk a hatévesnél fiatalabb gyerekeknek, valamint
az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve autizmus
spektrumzavarral élőknek. A
szabályszegő utasra, ha a felszólítás
ellenére sem hajlandó együttműködni, nyolcezer forintos pótdíjat
szabhatnak ki.

A templomokban is kötelező
A szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek
számára ismét kötelező a maszk
viselése – tájékoztatott Spányi
Antal székesfehérvári megyés

püspök. Az egyházmegye közleményében olvasható, hogy továbbra
is érvényben maradnak a július
elsején hozott rendelkezések: ezek
szerint jól szellőztetett helyen vagy
szabadtéren gyóntatnak, a szentelt
víztartókat kiürítik, a bejáratoknál
fertőtlenítőszer van elhelyezve, a
kézfogást a liturgiában mellőzik, az
áldoztatás csak kézbe történhet, és
a perselyadományok összegyűjtése
a szentmise végén történik.

A harmadik oltásra
buzdítanak
Az oltási programmal kapcsolatban
több millió embernek juttatják el
a kabinet felhívását, melyben a
harmadik oltás felvételére biztatják
a korábban beoltottakat. E-mailben
hívják fel az oltottak figyelmét,
hogy a védőoltás után kialakuló
védettség néhány hónap elteltével
gyengülhet. Azt javasolják, hogy
aki elmúlt tizennyolc éves, és már
több mint négy hónapja vette fel
korábbi oltását, jelentkezzen a harmadik oltásra is. Ennek beadását
a háziorvostól lehet kérni, emellett
az interneten, a www.eeszt.gov.hu
oldalon is lehet időpontot foglalni
valamely kórházi oltópontra. A
kormány arra is felhívja a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben
továbbra is a beoltatlanok vannak.
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Nem kötelező az oltás, de
erősen ajánlott
Az országos átlagnál jóval magasabb, nyolcvanhét százalékos az
átoltottság a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak körében, így egyelőre
nem teszi kötelezővé a védőoltás
beadatását Székesfehérvár polgár
mestere. Az önkormányzati intézmények vezetőivel is egyeztetnek,
az ő munkavállalóik esetében ezt
követően születhet döntés. Az önkormányzati cégek esetében sincs
rendeleti kötelezettség az oltásra,
arról a cégvezetők hozhatnak
döntést.
„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy
az oltás működik: minden hiteles
szakember, hiteles orvos és orvosi
szervezet egyetért ebben, ahogyan ezt
igazolják vissza a személyes tapasztalatok is. A szakemberek álláspontja
egyértelmű: sokkal kisebb eséllyel
betegszik meg az ember a koronavírus miatt, ha be van oltva, a komoly,
esetleg halálos szövődmények kialakulásának esélyét pedig jelentősen
csökkenti az oltás. Az önkormányzat
teljes mellszélességgel támogatja
az oltások beadatását. Én magam a
harmadik oltást is felveszem a következő hetekben, a tavasszal és nyáron
már beadott oltásaim mellett.” – írta
közösségi oldalán Cser-Palkovics
András polgármester.

Gazdaság és kultúra Székesfehérváron Ökumenikus megemlékezés a Béla úton
Folytatódott a Tarsoly Ifjúságért Egyesület
közéleti klubjának előadássorozata. A Fő utcai
rendezvényterem vendége Lehrner Zsolt alpol
gármester volt, aki gazdasági szakemberként,
kultúráért felelős városvezetőként fogalmazta
meg a város gazdasági és kulturális életének
kapcsolódási pontjait.

Kép: Megyeri Zoltán

Lehrner Zsolt gondolatébresztő előadásában kiemelte, hogy
Székesfehérvár több lábon álló

gazdasági élete sokat segít abban,
hogy a város sokszínű kulturális
élete példaként szolgáljon szerte
Magyarországon: „Nincs okunk
panaszra, hiszen Székesfehérvár
heterogén gazdasággal rendelkezik,
ami az utóbbi időkben is pozitívumot
jelentett, hiszen nem egyetlen nagy
cégen múlik a prosperitás, hanem
számos iparág jelenik meg a város
életében. Ez pedig segít abban is,
hogy kiemelten támogathassuk a
kultúrát.”

Lehrner Zsolt alpolgármester és Sipos András, az egyesület elnöke a székesfehérvári gazdaság
és kultúra kapcsolatát vitatták meg

Vakler Lajos
Mindenszentek napján, halottak napja
előestéjén ökumenikus megemlékezés volt a
Béla úti temetőben. Rendhagyó módon egy
országos kezdeményezéshez csatlakozva a
ravatalozó mellett egy több száz mécses
ből alkotott kereszt várta a megemlékezés
résztvevőit.

Az ökumenikus ünnepség a lélekharang megkondulásával vette

kezdetét, majd a Vox Mirabilis
kamarakórus énekelt.
Székesfehérvár polgármestere,
Cser-Palkovics András is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel: méltóságteljes, de szomorú
emlékezésről beszélt, az elhunyt
szeretteinkhez fűződő élmények,
emlékek felidézéséről, melyek arra
ösztönöznek bennünket, hogy
lelkünkben beszélgessünk velük az
együtt töltött időkről.

Fotó: Bácskai Gergely

Vakler Lajos

A történelmi egyházak képviselői – Tornyai Gábor katolikus plébános, Bencze András evangélikus, Kovács Dániel baptista és Oláh Pál Olivér református lelkészek – imádságukban és
szentbeszédükben a hittel, bizalommal, kitartással tele élet példáját állították a résztvevők
elé, és emlékeztettek az örök életre
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Kedvezményes diákbérlet,
bölcsődeépítés és útfejlesztések
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Elindul a közbeszerzési eljárás a Palotai úti
parkolóház kivitelezésére, a Móri út felújítá
sának első ütemére és a maroshegyi bölcsőde
bővítésére is. A közgyűlés döntése alapján ja
nuár elsejétől mindössze egy vonaljegy áráért
vásárolhatnak havi buszbérletet a diákok.

sárolja a Kaszap István utca 8.,
illetve az Erkel Ferenc utca 3. szám
alatti, összesen háromezer-ötszáz
négyzetméteres ingatlanokat.
Ennek köszönhetően jövő évben
ideiglenes parkolót alakíthat ki az
önkormányzat a nagy forgalmú
területen.

Több pénz marad
a helyi gazdaságban

Megépülhet a maroshegyi
bölcsőde

A pénteki közgyűlésen a testület
az első napirendi pontok között
egyhangúlag fogadta el azt a
javaslatot, hogy az építményadó
esetében a 2019 novemberében
elfogadott adómértékek hatályba
lépését tovább halasszák. A mostani döntéssel 2022 januárja helyett
csak 2023. január elsején lép
életbe az építményadóra vonatkozó rendelet. Ezzel a döntéssel éves
szinten 400-450 millió forint építményadó beszedéséről mond le
az önkormányzat, és ugyanennyi
pénz marad az érintett gazdasági
szereplőknél.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy zárt ülésen
döntött a testület a maroshegyi
bölcsőde építéséről: ha eredményes lesz a közbeszerzés, egy év
alatt el is fog készülni egy négy
csoport befogadására alkalmas
épület a Harmatosvölgy szomszédságában, az Úrhidai úton,
ami különösen fontos, hiszen
gyorsan fejlődő városrészről
van szó, ahol sok kisgyermekes
család él. Zárt ülésen döntöttek
a képviselők négy iskola – a
Táncsics, a Hétvezér, a Munkácsy
és a Kossuth – vizesblokkjának
felújításáról is.

Gáspár Péter

Havi tanulóbérlet
egy jegy áráért
A közgyűlés elfogadta a helyi
közösségi közlekedés díjszabásának módosításáról szóló rendeletet
is, így januártól kétszáznyolcvan
forintért, azaz egy vonaljegy áráért
lehet majd havi tanulóbérletet
váltani Székesfehérváron.
A bérlet árának drasztikus csökkentésével az önkormányzat arra
szeretné ösztönözni a fiatalokat
és családjaikat, hogy iskolába
járáshoz a saját autó helyett minél
többen a közösségi közlekedést
használják. Ez a közlekedési
problémák és a zsúfoltság enyhítése mellett a családok anyagi
terheit is csökkenti, valamint
a klímavédelmet is szolgálja.
Székesfehérvár polgármesteMárkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Az új maroshegyi bölcsőde az egyik legkorszerűbb nevelési intézménye lesz a városnak

re elmondta: a közeljövőben
várhatóan tovább bővitik majd a
kedvezményezettek körét számos
új bérletkonstrukcióval.

Parkolóház a Palotai úton
A közgyűlés döntött arról is, hogy
elindulhat a közbeszerzési eljárás
a Palotai úti parkolóház kivitelezésére. A helyszín a Palotai út
11-13., ahová egy négyemeletes
épületet terveznek, mely a mai
igényeknek megfelelően modern,
nagyvárosias képet mutat majd,
elrejtve a parkoló autók látványát. A parkolóházban összesen
háromszáztizennyolc jármű fér
majd el.

Megújul a Móri út
A képviselő-testület pénteki döntésével elindulhat a közbeszerzési
eljárás a Móri út felújításának
első ütemére is, melynek tervei
már elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A
szakasz tartalmazza a Zichy liget
és a Móri út csatlakozásában egy
új körforgalmi csomópont építését, az Ányos Pál utca Csitáry G.
Emil utcai kijáratának átalakítását, a csomópont közelében lévő
autóbusz-megállóhelyek öbölben
való elhelyezését, az MKB Bank
előtt egy új autóbusz-megálló
létesítését, a K&H Bank előtti
útszakasz átalakítását és a Zichy
liget Malom utcai ágának felújítását is.
Szintén az első ütemben a teljes
szakaszon kétoldali kerékpársáv
és helyenként leállósáv létesül, a
meglévő burkolatot felújítják, a
körforgalmi csomópontban pedig
új gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki.

Ideiglenes parkoló
a vasútnál
A közgyűlés jóváhagyta azt is,
hogy az önkormányzat megvá-

Gazdaságélénkítő intézkedések
a jövő évben
Kovács Szilvia
Emelkedik a minimálbér, jön a tizenharmadik
havi nyugdíj, nem kell személyi jövedelemadót
fizetniük a huszonöt év alattiaknak, a hivatásos
fegyveres testületeknél szolgálók fegyver
pénzt kapnak, de más, a családok életét segítő
döntéseket is hozott a kormány a közelmúltban
a 2022-es évet illetően. Ezen gazdaságvédelmi
és gazdaságélénkítő intézkedésekről számolt
be Vargha Tamás országgyűlési képviselő
lapunknak.

Magyarország gazdaságvédelmi
intézkedései eredményesek voltak,
megvédtük a munkahelyeket, a
gazdaságot újra tudtuk indítani,
mindez pedig annak köszönhető,
hogy a kormány időben döntött a
szükséges vakcinák beszerzéséről
– így fogalmazott Vargha Tamás
országgyűlési képviselő lapunknak
adott interjújában. Hozzátette: körülbelül két hónap előnyre tettünk
szert a vakcinabeszerzésben, így korábban tudtuk újraindítani a gazdaságot. Ennek köszönhető, hogy már
meghaladja a válság előtti szintet a
magyar gazdaság teljesítménye. A
második negyedévben ez 17,9 százalékot jelentett a bruttó hazai termék
növekedésében, így számos olyan
intézkedésre van lehetőség, amelyek
jövőre is segítik a gazdaságot.
„Az egyik ilyen döntés a hitelmoratórium meghosszabbítása a rászorulók

részére 2022. június 30-ig. Nyugdíjasok, gyermeket várók, közfoglalkoztatottak, akiknek csökkent a jövedelmük,
kérhetik a hosszabbítást!” – mondta
Vargha Tamás.
De a kormány gondol a nyugdíjasokra is: a tizenharmadik havi
nyugdíj visszaépítése jövő februárban a remények szerint négyheti
összeget fog jelenteni, a nyugdíjprémiumot pedig minden nyugdíjas megkapja még idén novemberben. Emellett a huszonöt év alattiak
adómentessége is várható január
elsejétől, ezzel segítve a munkába
álló fiatalokat. A családok támogatása pedig továbbra is kiemelt cél:
„A jövő évben a gyermeket nevelők
2021-ben befizetett jövedelemadóját az
átlagbér szintjéig visszatéríti a magyar
kormány. A minimálbér kétszázezer forintra emelkedik jövőre, és a szakmunkások bérminimuma is növekedni fog.
A családok számára bővítjük a családi
otthonteremtési programot: energiatakarékos otthonok építése esetén a
kétgyermekes családok tízmillió, a
három- vagy többgyermekes családok
tizenötmillió forintos kamatmentes
kölcsönhöz juthatnak.” – tette hozzá
az országgyűlési képviselő.
Mindemellett a hivatásos fegyveres
testületeknél szolgálók 2022 elején
hathavi fegyverpénzt kapnak,
vagyis félévi plusz fizetéshez
juthatnak.
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Jövő évben indul az intermodális
közlekedési központ kivitelezése

Látrányi Viktória, Kovács V. Orsolya, Gáspár Péter

A fórumon a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. projektvezetője és
generáltervezői mutatták be a terveket, illetve Cser-Palkovics András
polgármester, Molnár Tamás és
Mészáros Attila önkormányzati
képviselők, Nagy Zsolt, a városi
közlekedési iroda vezetője és Bozai
István városgondnok válaszoltak a
lakók kérdéseire.
A fehérvári intermodális csomópont
esetében a helyi és helyközi autó
buszok, valamint a vasút találkozik
egy központban, ami kiegészül
kerékpáros és egyéni autós megközelítési és parkolási lehetőséggel. A
vasútállomás épületében is lesznek
belső átalakítások, mivel helyet kell
kialakítani benne a Volánbusz számára, illetve az autóbusszal utazókat
is itt fogják kiszolgálni. Ezenkívül
a Vasvári Pál Gimnázium mögött
egy parkolóház és felszíni parkolók,
valamint a Széchenyi út irányába
egy busztároló és a buszvezetőket
kiszolgáló szociális épület létesül.
A Béke téren kap helyet egy
tizenkét állásos buszpályaudvar, a
vasútállomás főbejárata és a keleti
szárny által határolt területen pedig

Fotó: nif.hu

Csütörtökön a Vasvári Pál Gimnáziumba várták
a 4. számú választókörzet, azaz a Vasútvidék
lakóit. A fórum fő témája az intermodális köz
lekedési központ építése volt. A rendezvényen
részt vettek a beruházó NIF Zrt. képviselői is,
akik elmondták, hogy várhatóan 2025 tava
szára készülhet el a beruházás. A számos utcát
érintő építkezés során összehangoltan végzik a
munkálatokat, így harminc hónapos kivitelezési
idővel számolnak.

A székesfehérvári intermodális csomópont esetében a helyi és helyközi buszok, valamint a
vasút találkozik majd egy központban

közösségi tér létesül. Jelzőlámpás
forgalomirányítás lesz a Deák
Ferenc utca és a Béke tér, valamint
a Prohászka út és a Kaszap István
utca csomópontjában.
A helyközi buszok jelentős része
azonban nem ezeken a kereszteződéseken keresztül jár majd, hanem
a Széchenyi úton, az aluljáró
közelében kialakítandó jelzőlámpás csomópontról nyílik majd egy,
a vasúttal párhuzamos kiszolgálóút
a parkolókhoz és az autóbusz-
pályaudvarhoz. A helyi autóbuszok
a Mártírok útja–Prohászka út útvonalon átmenő járatként közlekednek majd, a tervek szerint közös
peronos, összehangolt átszállást
biztosítva az egyes vonalak között.
A gyors és pontos autóbusz-közlekedéshez a városi úthálózat kapacitását is növelik, ezért megvalósul az
Új Váralja sor fejlesztése és összekötése a Martírok útjával egy vasút
feletti híddal. A vasút déli oldalán

ez az úthálózat-fejlesztés biztosítja
a gyalogos-felüljáró és annak déli
oldalán egy százharminc férőhelyes P+R parkoló kiszolgálását. Ez
a parkoló már úgy lesz kialakítva,
hogy helyi buszjáratokat is tudjon
fogadni, így a déli városrészeknek
gyorsabb elérést ad majd a vasúthoz.
Az ütemezésről szólva a beruházó
NIF Zrt. képviselői elmondták,
hogy a tervek szerint még idén decemberben közzéteszik az ajánlattételi felhívást, 2022 közepén pedig
már szeretnének a nyertes vállalkozóval egy feltételes kivitelezési
szerződést kötni.
Lakossági kérdésekre válaszolva a
fórumon elhangzott, hogy a beruházáshoz zajszintbecslés is készült, és
nem lesz jelentős eltérés a jelenlegi
zajszinthez képest. Új zöldterületek
is kialakulnak majd a fejlesztéshez
kapcsolódóan. Az építés során nagy
hangsúlyt fektetnek arra is, hogy
a városrész közlekedése biztosí-

tott legyen: egy organizációs terv
is készült a közlekedési irodával
egyeztetve. A projektben harminc
hónapos kivitelezési idővel számolnak, ennek figyelembe vételével
2025 tavaszára készülhet el az intermodális közlekedési központ.
Cser-Palkovics András polgármester a déli összekötőút építésének részleteiről is tájékoztatta
a lakókat, ami jelentős javulást
hozhat majd a városrész közlekedésében. Ennek munkálatai során
egy kilométernyi utat felújítanak,
és négy kilométernyi új út épül.
Emellett négy és fél kilométernyi
kerékpárút, két vasúti felüljáró és
négy körforgalom is létesül.

Székesfehérvár polgármestere beszá
molt a városrészt érintő intézményfel
újításokról is, melyek a Kodály Zoltán
Általános Iskola és Gimnáziumot és
a Vasvári Pál Gimnáziumot érintik. A
középiskolai campussal kapcsolatban
jelenleg két elképzelés van a kormány
asztalán: vagy az eredeti koncepció va
lósul meg, vagy annak egy módosított
változata. Néhány héten belül meg
születhet a döntés, amely után számos
intézmény felújítása történik meg.
A Kodály esetében azok az elemek
valósulnak meg, amelyeket a most
zajló felújítás nem tartalmaz, a Vasvári
esetében pedig teljes felújítás indul
majd, mintegy ötmilliárd forintból, és
további egymilliárd forintot kaphat az
iskola a tornaterem kialakítására.
A fejlesztést több ütemben fogják
megvalósítani annak érdekében, hogy
a tanítás zavartalan legyen.

Új parkoló a vasút közelében
Kurucz Tünde

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a két, eddig magántulajdonban lévő, közel
háromezer-ötszáz négyzetméteres
telket már korábban szerette
volna a város megvenni. Most úgy
néz ki, sikerül megszerezni.
„Az értékbecslés és az egyeztetések
után kétszázharminckilencmillió
forint plusz áfa lett ennek a két
teleknek a vételára.” – tette hozzá
a polgármester, aki szerint a
környék parkolási problémáin az

Fotó: Simon Erika

Új, ideiglenes parkolót alakítanak ki a
vasútállomás közelében, a Vasvári Pál
Gimnáziummal szemközti üres telken, amit
várhatóan 2022-ben vehetnek birtokba a
fehérváriak és az átutazók.

Az új, ideiglenes parkolót várhatóan jövőre vehetik birtokba a fehérváriak és az átutazók – a
területen először tereprendezésre van szükség
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új, ideiglenes parkoló enyhíthet.
A múlt pénteki közgyűlés jóvá is
hagyta a vásárlást.
Cser-Palkovics András hozzátette: az intermodális közlekedési
központ építésekor biztosan
szükség lesz tartalék parkoló
helyekre. Néhány év múlva,
amikor a beruházáshoz kötődően
elkészül a parkolóház, el lehet
majd dönteni, mi legyen a terület
végleges funkciója.
Molnár Tamás, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte,
hogy régi sebet gyógyítanak be,
ami hosszú ideje bántja az itt élők
és az átutazók szemét: „Nagy öröm,
hogy ki tudunk alakítani itt egy olyan
ideiglenes parkolót, ami a vasútállomás, az iskola és a környező ingatlanok parkolási gondjain is enyhít.”
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Egy európai magyar
Szabó Ákos életmű-kiállítása

Látrányi Viktória

ző, a reneszánsz kort idéző szakmai
eszköztár ugyanakkor nem öncélú.
Tudásával az égi világ mind tökéletesebb földi leképezésére törekszik, az
Isten teremtette harmónia és szépség
szolgálatába szegődik művészetével.”
– fogalmazott Tóth Norbert.

Ismét nagyszabású kiállításnak ad otthont
Székesfehérvár: a Csók István Képtárban
Szabó Ákos több mint száz alkotása kerül
bemutatásra. A tárlat átfogó képet ad a
teljes életműből: a korai munkáktól kezdve az
életmű gerincét adó fő műveken át egészen a
legutóbbi alkotásokig. A kiállítás november
hatodikán nyílik meg, és a jövő év elejéig
megtekinthető.

Fotó: Kiss László

A Szent István Király Múzeum
Csók István Képtárában javában
zajlik a munka: Tóth Norbert
kurátor és csapata a héten az utolsó
simításokat végzi. A világ különböző tájairól érkeznek az alkotások,
külföldi és magyar múzeumokból,
magángyűjteményekből és a művész normandiai otthonából.
Ottjártunkkor már megkezdődött
a műalkotások kicsomagolása,
elhelyezése. Lenyűgöző az az aprólékosság, ami átjárja a képeket. Magával ragadja és elgondolkodtatja a
szemlélődőt. Olyan realisztikusan
ábrázolja a művész a körülöttünk
lévő világot, hogy az már-már megfoghatóvá válik.
„Kurátorként Szabó Ákos művészetének kulcsát a rendkívüli alázatban,

Szabó Ákos festőművész,
grafikusművész

Tóth Norbert kurátor és csapata az utolsó simításokat végzi: szombaton nyílik Szabó Ákos
festőművész kiállítása

a belső harmóniában és a természet
feletti, azaz isteni eredeztetésben találtam meg, amit számomra a szakrális

realizmus fogalma ír le leginkább.
Alkotói folyamatára a rendkívüli
felkészültség, a virtuóz tudás jellem-

A Franciaországban élő magyar festőés grafikusművész 1960-ban diplo
mázott a Képzőművészeti Főiskolán.
Mestere Bernáth Aurél volt. 1965-től
Párizsban, 1995-től Normandiában él
és alkot. A hatvanas évektől a szür
naturalisták meghatározó képviselője,
a hetvenes évekre rendkívüli felké
szültségű, virtuóz tudású alkotóvá
válik Párizsban. A nyolcvanas évektől
munkáiban nagy jelentőséget kapnak
a bibliai témák. A szakrális realiz
mus kiemelkedő alkotója. Remek
portréfestő: „Festői érdeklődésem
középpontjába kezdettől fogva az
Isten képére és hasonlatosságára
teremtett emberi arcot állítottam.”
– vallja. Többalakos kompozícióinak
gyakori témája a zene, a zenészek.

Tisztelet a nagy háború hőseinek

Fotó: Varjú Zoltán

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!

A százhárom évvel ezelőtti, az első világháború végét jelentő padovai fegyverszünetre
emlékeztek szerdán a Fekvő Katona szobránál. A néma főhajtáson Róth Péter alpolgármester
képviselte a város önkormányzatát. A résztvevők koszorúkkal és mécsesekkel emlékeztek az
első világháborúban hősi halált halt katonákra.

A csend körei

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Fotó: Simon Erika

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!

A csend körei című előadással folytatódott múlt héten csütörtökön az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar Kortárs Zenei Műhelyének koncertsorozata. Az est vendége Fa Nándor volt, akivel Nagy
Péter, a Vörösmarty Színház művésze beszélgetett.
V. L.

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Pályázat

Filmek premier előtt!
November 14-én, vasárnap rendezik meg a 6. Eu
rópai Art Mozi Napot, melynek keretében európai
és magyar filmeket láthat a közönség jóval a hazai
premier előtt. Remek filmekkel és elgondolkodta
tó történetekkel várják a rajongókat harmincnyolc
ország több mint hétszáz művészmozijában,
köztük a székesfehérvári Barátság moziban.

közönséget. A Barátság moziban
november 14-én 10 órakor Az örökbeadás című feliratos olasz filmet,
15 órakor a Kopaszkutya című zenés
filmszatírát, 17 órakor a Mese a barátságról című feliratos francia produkciót, míg zárásként, 19 órakor
a Hajtóvadászat című szinkronizált
dán thrillert láthatja a közönség.
A filmekről bővebben a Barátság
mozi honlapján lehet tájékozódni!

Kreatív Mikulásház
Hogy képzelem el a Mikulást és környezetét?
címmel hirdetett rajz- és kézműves pályázatot
a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház. Az
alkotásokat november 25-ig lehet benyújtani,
az eredményhirdetés december 3-án lesz.

Balett

A kreatív Mikulásházakat ábrázoló
pályázaton részt vehet minden
óvodás vagy iskolás korú gyermek, aki szeret rajzolni, festeni,
ragasztani. A munkához szabadon
választott anyagokat használhatnak fel a gyerekek. Az alkotásokat
személyesen vagy postán kell

Pillangók: háromfelvonásos táncszínházi est

Jótékonyság

A résztvevő filmszínházak idén is
fesztiváldíjas filmkülönlegességek
premier előtti vetítésével várják a

A Székesfehérvári Balett Színház november 15én, hétfőn 19 órakor a Vörösmarty Színházban
mutatja be Pillangók című, háromfelvonásos
táncszínházi estjét.

Az előadásban Egerházi Attila Pillangók és Zero Gravity, valamint
a világ élvonalbeli koreográfusa,
Lukáš Timulak A place between
című darabjai kaptak helyet.
A pillangók az élet költőiségét tes-

tesítik meg számomra – fogalmazott Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, aki
hozzátette: a Zero Gravity című
balett koreográfiájával pedig az
ember istenadta szabadságvágyát
fejezi ki.
Az A place between című darabban Lukáš Timulak azokat a futó
pillanatokat fedezi fel, amelyek két
mozdulat között történnek.

eljuttatni november 25-ig az alábbi
címre: VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház és Könyvtár, 8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 2.
Az alkotók a pályamunkák hátuljára írják rá nevüket, címüket,
iskolájukat, osztályukat és az
oktatójuk nevét. Minden díjazott
értékes jutalomban részesül, a legjobban sikerült munkákból pedig
kiállítást rendeznek. Az eredményhirdetés december 3-án délután
kettőkor lesz a VOKE Művelődési
Házban.

Karácsonyi adománygyűjtő akció
Tisztasági szerekkel és tartós élelemiszerekkel
szeretné meglepni vendégeit a Fehérvári Heti
Betevő csapata. A nagy karácsonyi akcióhoz
várják miden segítő szándékú ember hozzájáru
lását december tizenhetedikéig.

A korábbi években is nagyon sokan
nyújtottak segítséget az akciók
során, ezért most újra összefogásra
hívják az adományozókat. Szeretnék vendégeiket tisztasági csomagokkal és tartós élelmiszerekkel

meglepni az idei karácsonyon. A
csomagba kerülhet szappan, tusfürdő, borotva, fogkefe, fogkrém,
mosópor, törölköző, lekvár, méz,
liszt, olaj, rizs, cukor, konzerv.
Akik szívesen támogatják az akciót, azokat arra kérik, hogy vigyék
el adományaikat az Ady Endre
utca 18. szám alá december 17-ig.
A csomagokat hétköznapokon 9
és 12, valamint 13 és 17 óra között
lehet leadni.

Képzés

Netnagyi
Hathetes képzés az okoseszközök használatáról
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
ban november 9-én 10 órakor induló progra
mon a résztvevők megismerhetik az okostelefon
és a tablet használatának alapjait (beállítások,
Android-ismeretek, biztonság, alkalmazások,
közösségi média, stb.). A heti egy alkalommal
tartandó kiscsoportos foglalkozások keretében
hat hét alatt elsajátíthatják az internet haszná
latához nélkülözhetetlen alapismereteket.

A Székesfehérvár önkormányzata
támogatásával megvalósuló foglalkozásokat Fazekasné Sin Gyöngyi
vezeti.
A részvétel ingyenes, de bejelentkezéshez kötött, amit a konyvtar@
ggmuvhaz.hu e-mail-címen vagy a
22 501 160-as telefonszámon lehet
megtenni.

PILLANGÓK
A SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ
TÁNCSZÍNHÁZI ESTJE HÁROM FELVONÁSBAN

BEMUTATÓ:
2021. NOVEMBER 15., HÉTFŐ 19 ÓRA
VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
Jegyértékesítés: az Alba Regia Szimfonikus Zenekar pénztárában,
a Vörösmarty Színház előcsarnokában (Székesfehérvár, Fő utca 8.),
valamint a www.jegy.hu weboldalon.

www.fehervaribalett.hu
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A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület idén
is a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központban rendezte meg országos amatőr
színjátszó találkozóját, a Paál István Fesztivált.

Fotó: L. Takács Krisztina

Bartyik Gábor, a fesztivál főszervezője a megnyitón úgy fogalmazott:
fontos, hogy az amatőr színjátszás
egyre inkább teret nyerjen hazánk

Az Örökség Csoport a legjobb előadásnak járó
díjjal

ban, s a koronavírus-járványt
követően színvonalában, téma
választásában is közelítsen a profi
színjátszáshoz.
Az idei találkozón is az ország
legjobbjai közé tartozó amatőr
színjátszók mutathatták meg elkötelezettségüket a színházművészet
iránt. Matuz János rendező a zsűri
tagjaként úgy értékelt, bizonyos
abban, hogy a színpadra lépő csoportok átlendültek a nehézségeken,
hiszen nívós előadásokat láthatott
a közönség: „Az a fajta rendíthetetlen
igazságkeresés lehet egy ilyen fesztivál
legfontosabb útjelzője, ami a névadó
Paál István életművét jellemezte. A
koronavírus-járvány idején nagy ereje
van ennek az együttlétnek!”
A fesztiválon idén is előkerült
Paál István és kortársai szójátéka,
hogy az amatőrök ama tőrök, akik
megvillantják pengéiket a társadalom előtt, a színházművészet előtt.
Megerősíttetett, hogy a mozgalomnak az a legnagyobb értéke, hogy
stílust vált, hogy reformokat hoz a
színház világába, és korlátok nélkül
gondolkodik.

Don Quijote – kicsit másként
Vakler Lajos
A Vörösmarty Színházban szombaton tartották
A búsképű lovag, Don Quijote de la Mancha
szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála
című darab premierjét, Sebő Ferenc megzenésí
tett verseivel gazdagítva.

Több fehérvári alkotó is elismerésben részesült a fesztivál végén. A
legjobb elődás díját Az örökség című
produkció nyerte, az Örökség Csoport előadásában. A darab rendezője,

Somos Ákos a legtehetségesebb férfi
színésznek járó Matolcsi Miklós-díjat
is átvehette. A zsűri különdíját, a
Boldizsár Péter-díjat Cseh Katalin, a
Szabad Színház tagja érdemelte ki.

Három művész, két kiállítás

címszerepet alakító Andrássy Máté
számára is komoly üzenettel bírnak a
búsképű lovag megpróbáltatásai.
Hűséges fegyverhordozója, Sancho
Panza szerepében Sarádi Zsoltot láthatjuk, akit példázattá magasodó magatartásának köszönhetően az örök
segítő szerepében köszönthetünk.
Gyurkó László új formába öltöztetve
a klasszikust, a becsületről, a hitről,
az emberi erényességről, az igazság
szolgálatáról beszél, hogy a valóság
és az álom határán ügető lovag hősies
kalandjai árán végül elnyerje az örök
hírnevet és dicsőséget.

Múlt pénteken két új képzőművészeti tárlat nyílt meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ tóparti épületében. A kiállítótermekben Becskei Andor és Nagy Dániel, valamint Körei
Sándor szobrászművészek munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők.
V. L.

A Borbély Műhely Fehérváron

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A Gyurkó László-parafrázis rendezője Bagó Bertalan, a darab elsődleges
célja pedig az, hogy Don Quijote
történetén keresztül példát mutasson
elkötelezettségből. A darab kulcsmondata: A kötelesség fontosabb,
mint a remény! Ennek tükrében a

Idén is nagy érdeklődés kísérte a fesztivál előadásait

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

A rendíthetetlen igazságkeresés
fesztiválja
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A cél az igazság szolgálata: Sarádi Zsolt Sancho Panza, Andrássy Máté Don Quijote szerepében

Múlt pénteken újabb klasszikus dzsesszkoncertnek adott otthont a Székesfehérvári Közösségi
és Kulturális Központ. Az est vendége a nemzetközi hírnévnek örvendő, Borbély Mihály által
vezetett Borbély Műhely volt.
V. L.

FEHÉRVÁR
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Az otthon lelke lehet, ha jól tervezünk!
kötelezve. A kivitelezést kora tavas�szal célszerű elindítani, és érdemes
fedett helyre tervezni, hogy a kültéri
konyhánk hosszabb élettartamú
legyen. Mielőtt hívnánk a kivitelezőt,
jó, ha elgondolkodunk azon a kérdésen, hogy pontosan milyen tűzhelyet
szeretnénk beépíttetni, ugyanis a
kemencétől a grillezőn át a takaréktűzhelyig nagy a választék. Az sem
elhanyagolható, hogy hány főre szeretnénk sütni, főzni, mint ahogy azt
is gondoljuk ki előre, hogy klasszikus
vagy modern formákat szeretnénk!
Ha modernebb formákban és anyagokban gondolkodunk, milyen megoldások
jöhetnek szóba, ha kandallóról, beltéri
vagy kültéri „tüzes” berendezésről
beszélünk?

L. Takács Krisztina

Milyen előnyei vannak, ha valaki cserépkályhával szeretné otthona fűtését
kiegészíteni?
A mai modern fűtési rendszerek
világában a kandallóknak és a cserépkályháknak nemcsak alternatív
fűtési szerepük van, hanem biztonsági funkciójuk is arra az esetre, ha
valamiért átmenetileg nem működik az épület központi fűtőberendezése. A korszerű technológiával
megépített cserépkályha nemcsak
éke a nappalinknak, de a megfelelő használattal és karbantartással
hosszú élettartamú tüzelőeszköz
lesz a mindennapokban. Nem
beszélve a hosszantartó hőleadásról
és a ropogó tűz varázsáról! Nagyon
fontos, hogy a legnagyobb hatékonyságot a száraz és kemény fával
történő fűtés használatával érjük el.
Ha az ember kandallót építtet, hány
évre tervezhet?
Ha a cserép- és téglakályhák, kandallók magas minőségű alapanyagokból készülnek, akkor a várható
élettartamuk a megfelelő gondozás
mellett húsz-harminc év lesz.
Ugyanígy tervezhetjük a kemencét, a grillezőt, a kerti konyhát is.

Fotók: Parázs Szaküzlet és Bemutatóterem

A tél közeledtével egyre többször jut az ember
eszébe, milyen jó lenne, ha otthonában
kandalló vagy kályha gondoskodna a kellemes
melegről, a meghitt hangulatról! Zsadányi
Gábort, egy kandallókat és cserépkályhákat
is kínáló fehérvári szaküzlet tulajdonosát
kérdeztük arról, mire érdemes odafigyelni, ha
ilyen jellegű fejlesztést tervezünk.

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

VEGYE MEG IDÉN,
VIGYE EL JÖVŐRE!

Rendelje meg tetőcserepét és
tetőkiegészítőjét idei, akciós áron!
(2022. március 30-ig tároljuk)

Kiárusítás:

Ki ne vágyna télen a kandalló melegére?

Persze arra figyelni kell, hogy jó minőségű berendezéseket válasszunk,
és szaküzletben vásároljunk!
Ha megfogalmazódik bennünk az
igény, hogy nyárra kültéri konyhát
építtetnénk, mikor érdemes elkezdeni a
beruházást?

ÉPÍTŐANYAG
SZAKKERESKEDÉS

Célszerű ősszel-télen meghozni a
döntést, hogy időben nekifogjunk
a beruházásnak, és megtaláljuk
azt a szakembert, aki a kivitelezést
végzi. Azért is fontos időben lépni,
mert a sok megrendelés miatt egy
jó szakember már több helyre el van

egyes maradvány cserepeink és
tetőkiegészítők akciós áron kaphatók!
Az ajánlat 2021.10.07-től a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

TETŐCENTRUM
Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

tetocentrum.fehervar@gmail.com
epito.neked@gmail.com

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár
M EG N Y

NK
ITOT TU

30% engedménnyel!
Hol?
Részletek az üzletben, érv.: 11.15-ig.

Prémium kandallók, cserépkályhák, tűzhelyek, smokerek, grillek,
minden egy helyen. Tervezéstől a megvalósításig!
Termékeinkhez ajánljuk cserép és öntöttvas edényeinket,
szerezzen velük gasztronómiai élményt családjának.

Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504 • kikolbutor.hu

Parázs tüzeléstechnikai szaküzlet, Székesfehérvár, Géza utca 7.
Tel.: +36 70-577-7436 : Parázs Szaküzlet és Bemutatóterem

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten érdemes odafigyelned arra, milyen elképzelések fogalmazódnak meg benned! Ami most csak gondolat, az a jövőben nagyon
fontos szerephez juthat az életedben. Eljön az idő, hogy többé nem
halogathatod a változtatásokat, melyeket a szíved mélyén tudod, hogy
meg kell tenned.

Ha eddig problémát jelentett számodra a terveid beindítása,
ez most hamarosan megváltozik. Hirtelen előrelépés
várható. A váratlan események célja az, hogy olyan irányba
tereljen téged, mely aztán egy örömtelibb és teljesebb
élethez vezet. Ha szomorúság ér, vagy valamilyen veszteség,
akkor ez a változásokért történik.

A magadban eltöltött időnek köszönhetően tisztán láthatod saját szíved természetét, és hogy mi az életed célja.
Egyedül érezheted magad, de tudatosítsd, hogy ez a belső
öröm ideje! Lehet, hogy találsz egy mentort, aki varázslatos módon éppen a megfelelő pillanatban bukkan fel.

Bika 4. 21. – 5. 20.

2021. november 4-10.

Új állás, új lakhely, esetleg mindkettő aktuális lehet. Mindenképpen
fontos, hogy el tudj engedni idejétmúlt helyzeteket! A megérzéseket és
pszichikus üzeneteket érdemes komolyan venni és tiszteletben tartani,
mivel biztosan lehet rájuk számítani! Az álmaid is jelenthetik a kulcsot,
mely által sikerül értelmezned, melyek legyenek a következő lépések.

Rák 6. 22. – 7. 22.
Talán szomorúnak és túlságosan magányosnak érzed most
magad. Gondold végig, mely emberekkel, mely környezettel
szeretnéd megosztani szeretetedet! Ez most inkább a szerelem ideje, és a családi kötelékekről való leválásé.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Ezen a héten lehetőséged lesz odafigyelni a szíved szavára
és bizalommal lenni a választásod felé. Légy bátor ebben,
de ha nem tudsz dönteni, a körülmények úgyis elvezetnek
arra az ösvényre, amin most még talán nem vagy kész
végigmenni.

FEHÉRVÁR

OTTHON

Közéleti hetilap

A cserépedények nemcsak szépek, de hasznosak is!

Megújult a Deák F. u. 21. szám alatti üzletünk!
Trinát, Lazurán, Héra színes
és az új Héra Ceramic
falfestékek teljes választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!

Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21.
Tel.: 22/340-816, Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu

Az új irányvonalat a füstmentes
kandallók képviselik fali- és asztaldíszek formájában. Ezek a termékek
bioetanollal üzemelnek, használatuk és tisztításuk egyszerű. Mivel
nem kell hozzájuk kémény, akár a
panel- vagy társasházi lakások dísze
is lehet. A bioetanol nemcsak szagtalan változatban létezik, hanem
illatosított formában is. Újdonságként megemlíthetjük a gázkandallókat is, melyek nagy kényelmet
nyújtanak a felhasználónak.
Karácsonyra ajándéktárgyként is vásárolhatunk cserép és vas főzőedényeket.
Mi a tapasztalat, miért jó ezekben sütni?
Ezek az edények annyira egyenletesen vezetik a hőt, hogy mindenütt
egyszerre puhul meg a hús. Ráadásul sütés után további fél napig
melegen tartják az ételt, ami ideális,
ha reggel készítjük el, de csak délben szeretnénk enni, vagy ha nagy
társaságnak főzünk. A vaslábosban
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és cserépedényben minden megpuhul, még a legreménytelenebb konc
is. A titok a sugárzóképességében
van: miután felforrósodott, minden
irányból ontja a meleget, mint egy
nagy kályha. Szóval nemcsak alulról
kapja a hőt az étel, hanem minden
irányból. Ez lehet az oka annak is,
hogy az ízek jól összeérnek.

Soha olyan ropogós
kenyérhéj!
Vaslábosban és cserépedényben a
kenyér is sokkal finomabb lesz, a
héja ezerszer ropogósabb, a színe
sokkal mélyebb és szebb! Fontos,
hogy a lábost alaposan fel kell forró
sítani az előmelegített sütőben, majd
óvatosan, kesztyűvel kell beletenni a
megkelt tésztát, gyorsan lefedni, és
mehet is vissza a sütőbe!

Őszi nagytakarítás

Az elmúlt napok időjárása már valóban késő őszi. Az esőre nagyon nagy szükség van, a szél már kevésbé hiányzik. A szárazabb, melegebb napokat használjuk ki az év végi kerti feladatok
elvégzésére.
A lehullott faleveleket forgassuk be a talajba, vagy komposztáljuk. Ne féljünk a diófa levelének a komposztálásától sem, egy
év alatt tökéletes, tápanyagban gazdag szerves anyag képződik belőle. A már letermett zöldségnövényeket húzzuk ki, és kerüljenek szintén a komposztra. Amennyiben ez nem lehetséges,
akkor gyűjtsük zsákokba, és vitessük el. Zsák és zöldhulladék
matrica kapható üzletünkben.
Hamarosan elérkezik a lemosó permetezés ideje. Nagyon fontos, hogy várjuk meg a
lomb lehullását, mert a lemosó permetezésnél a cél az, hogy az ágakat és a törzset teljes
permetlé borítottsággal „lemossuk”. Amennyiben a lomb még a fán van, az ágakat, törzset a levél kitakarja, és nem éri el az ott megbúvó kártevőket, kórokozókat. A lemosáshoz olajos, rezes, kénes szert ajánlunk (Vegesol eReS).
Mediterrán növényeinket készítsük elő a teleltetésre, ellenőrizzük, hogy vannak-e rajtuk kártevők. Ha szükséges védekezzünk ellenük, mert a teleltetés idején ezek úgy elszaporodhatnak, hogy tavasszal egy nagyon beteg és legyengült növényt veszünk elő.
Kiültetett fagyérzékeny növényeinket fátyolfóliával védhetjük meg. Ez alatt szélárnyékban akár 4-6 fokkal is melegebb van, miközben a csapadékot, levegőt és a fény jó részét
átengedi.
Vegyük elő a madáretetőket is. Ha a tavalyi tönkrement, nálunk beszerezhetik az újat.
Eleségnek napraforgót, faggyúgolyót vagy vegyes mageleséget ajánlunk hozzá. Fontos,
hogy ne csak akkor kezdjük az etetést, amikor leesik az első hó. Ezek a kismadarak nyáron
sok-sok kártevőt pusztítottak el, az etetésükkel meghálálhatjuk a segítségüket. Ne feledkezzünk meg az itatóról sem, folyamatosan biztosítsunk számukra tiszta vizet is.
Sok helyen okozott problémát, hogy a hideg idő miatt a must vagy a cefre erjedése leállt.
Ilyen esetben csak az úgynevezett hideg- és alkoholtűrő élesztő hozzáadása vezet eredményre, ami akár 6-8 fokos hidegben is beindítja az erjedést.
Napos novembert és jó egészséget kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H.-P.: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Fotó: Gáspár Péter

Novemberi feladatok a kertben

Ismét megtisztították a Nyitra ABC környékét a Székesfehérvári Nosztalgiaklub Egyesület
tagjai. Az akciót Östör Annamária, Öreghegy önkormányzati képviselője kezdeményezte, a
szemétszedéshez és kertészeti munkákhoz szükséges eszközök biztosításában is ő segítette a
nyugdíjas önkéntesek munkáját.
G. P.

Tel.: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

35 ÉVE AZ
ÉPÍTKEZŐKÉRT!
ÉPÍTŐANYAG
BURKOLAT
SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ
BARKÁCS

www.braunbau.hu
Székesfehérvár, Móri út 102.
Tel.: 22/513-220

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most megfelelő állapotban vagy ahhoz, hogy tervezz, célokat tűzz magad
elé, és azokat megvalósítsd. Nagyon fontos, hogy önmagadat kell legyőzni
ahhoz, hogy tevékenynek érezhesd magad. A fel nem dolgozott érzelmeid
elválaszthatnak a terveidtől, és lustaságra, értelmetlen időtöltésre adnak
sugallatokat.

A héten az életedben a változás, a változás által beindított
növekedés lesz a jellemző. Fejlődsz, gazdagodsz. Add át magad
bizalommal a változásoknak! Ügyelj arra, hogy elméd az
emlékeidben kutat az álmok után, ám a valódi élményeid nem a
múltban, hanem a jelenben vannak!

Ezen a héten a korábbi munkád gyümölcseit arathatod le. Figyelj oda
arra, hogy ne csak másoknak akarj ebből adni! A saját teremtőerőd
megéléséhez szükséged van arra, hogy magadba is fektess energiát. Ne
hagyd magad korlátozni, he hagyd magad lefékezni! Bízz határtalan alkotói
lehetőségeidben!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten olyan tényeket ismersz fel és nevezel nevén, amiket mások
szívesen söpörnek a szőnyeg alá. Ez nagy felelősség! Ügyelj arra, hogy soha
ne közöld szívtelenül, ami világossá válik előtted! Itt az ideje a tiszta kommunikációnak, az érzelmeid világos felvállalásának. Számolj azzal is, hogy
a következményként érkező jutalmak hosszú idő alatt fognak csak beérni.

A héten a társasági életed kerül előtérbe. Azok közelségét keresd,
akik hasonlóan gondolkodnak, mint te, és osztoznak a hitedben
és az elképzeléseidben. Új barátokat szerezhetsz, akiknek javára
válhat a bölcsességed és a szereteted. Talán itt az idő, hogy csatlakozz egy szervezethez, melynek célja, hogy jót tegyen a világban!

Művészi képességeid vagy a gondoskodó ösztöneid lehetővé teszik számodra, hogy gyönyörű műveket alkoss. Terveid virágoznak és haladnak, amíg
figyelmet szentelsz nekik, és szeretettel vagy irántuk. Érdemes most a
családi ügyekre összpontosítanod, például a gyerekekre vagy a babavárásra,
de karriereddel kapcsolatosan is találsz együttműködő partnereket.

braun
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Óriás minyon és mosolygó tökfejek

Látrányi Viktória
Múlt vasárnap újra a töklámpásoké volt a főszerep a belvárosban: az fmc.hu harmadik alkalommal szer
vezte meg a Fehérvári Töklámpásfesztivált. Rengetegen érkeztek a most már hagyományosnak tekinthető
programra, ami délután közös családi kézműves foglalkozással indult. Este pedig újra kikerültek a tök
lámpások az Országalma környékére. A fesztiválhoz társszervezőként csatlakozott a Ficsak Székesfehérvár
Alapítvány, a rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jött létre.

Tök fejlett tökfej lett!

Idén újdonság volt, hogy közös tökfaragásra és lámpásfestésre várták a családokat a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Ház udvarára

A szépség a részletekben van: kisbalta helyett faragókéssel alkotva

Teret nyert a tökös önkifejezés!

Fotók: Pápai Barna

A Fehérvári Töklámpásfesztivál hagyománnyá lett: idén is sokan hozták el alkotásukat a
belvárosba

Az egyedi töklámpások kifaragásához a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és az fmc.hu újságírói adtak ötleteket

Környezetkímélő hangulatvilágítás a Városháza előtt

Közéleti hetilap

ÉLETMÓD

Ha süt, gyűjtse össze!

FEHÉRVÁR
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Indul a lakossági használt sütőolaj begyűjtése a Depóniánál
kított szelektív hulladékpontjain
elindítja lakossági használt sütőolaj
begyűjtését.

Ring Júlia
Papírgyűjtés, a műanyaghulladék szelektálása,
komposztálás – csak néhány hívószó azon
környezettudatos megoldások közül, melyek
már megmozgatták a lakosságot. A Depónia
Nonprofit Kft. most újabb lehetőséggel rukkol
elő: november tizenötödikétől a szelektív
hulladékgyűjtő pontokon lehetővé teszi a
lakossági használt sütőolaj leadását is.

Az eljárás egyszerű!
1. A visszagyűjtéshez fontos, hogy
várjuk meg, amíg kihűl az olaj.
2. Ezt követően öntsük bele egy
gyűjtőedénybe, amihez mindenképpen egy jól zárható műanyag
palackot használjunk, ami segíti
az újrahasznosítást.
3. A megtelt palackkal pedig nincs
más teendőnk, mint eljuttatni
a legközelebbi gyűjtőpontok
egyikére.

Rántott csirkecomb, sajt és zöldségek – sokak kedvenc ételei. Igen
ám, de mi a helyzet a sütéshez
használt olajjal?

A tények

Az újrahasznosítás menete

Egyes tesztek szerint rántott ételeket háromszor, sült krumplit akár nyolcszor is süthetünk
ugyanabban az átszűrt olajban

lerakódva a zsiradék dugulást
okozhat, illetve jelentősen növeli
a szennyvíztisztítók terhelését. A
sütőolaj a háztartási hulladékkal
elvileg nem keveredhetne, hiszen
tűzveszélyes folyadék, de ha mégis,

akkor nehezen lebomló anyagként
jelenik meg a hulladéklerakóban.
Amennyiben a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az
élővizekbe jut, az még veszélyesebb: egyetlen csepp használt

A begyűjtött sütőolaj hasznosítóhoz kerül, ahol egy zárt rendszerben száz százalékban feldolgozzák.
A folyadék kb. kilencven százaléka
tisztított növényi olaj, mely elsősorban a biodízel-iparágban hasznosul
újra, azaz az üzemanyaggyártás
alkotórészeként használják fel, a
maradék tíz százalék a szűrőkön
fennakadt anyag, ami biogázüzemekbe kerül. A biogáz elektromos
és hőenergia formájában haszno-

Fotók: Kiss László

Magyarországon évente több mint
ötvenezer tonna olajat használunk
fel sütési célra. Az így keletkező
használt zsiradék sorsa azonban
csak az üzemi konyháknál és
éttermeknél megoldott, az otthoni
felhasználásnak csupán hat-hét
százaléka kerül újrahasznosításra.
A lakosság által használt olaj jelentős mennyisége jelenleg sajnos a
lefolyóba, a WC-be vagy a háztartási hulladékba kerül.
Ez több szempontból is igen káros,
hiszen a csatornarendszer falára

A műanyag flakonba csak használt sütőolaj, romlott vagy lejárt étolaj kerülhet!

étolaj ugyanis akár ezer liter vizet,
egy liter olaj akár egymillió liter
élővizet is beszennyezhet! A talajba
kerülve pedig korlátozza annak
légáteresztő-képességét.

Mi lehet a megoldás?
A gyűjtőpontok listája elérhető a www.deponia.hu honlap „Szelektív szigetek” elnevezésű
oldalán, a használtsütőolaj-gyűjtőpontok keresője segítségével

A Depónia ebben is segíti a lakosságot, ugyanis a városszerte kiala-

sul, ezzel is segítve környezetünk
védelmét és a körforgásos gazdálkodást.
A használt étolaj érték!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Gál Csaba

ÁRVA SZÚNYOGOK TÁNCA
az árva szúnyogok esti tánca
az örökkévalóságra emlékeztet
mi a különbség egy pillanatig
vagy egy örökké tartó élet között
ha mindkettő véget ér
az örökkévalóság Isten pillanata
fényében nyüzsögnek teremtményei
Isten úgy táncol velük mint az árva
szúnyogok együtt és egyedül
mégsem magányosan

KÖTVE HISZEM
kötve hiszem
fogoly vagyok
égig érő
szerpentinen
korlátlanul
megyek gyalog
Bakonyi István

MATT
van-e idő reggelig
készíteni új tervet
ha a várfal leomlik
a félelem betemet
eltűnik a kémények
megszokott sziluettje
tűzokádó sárkányok
másznak a képernyőre
(online verzió)
alszanak a parasztok
a huszárok ugyanazt
álmodják a bástyákat
ellenség ostromolja
fél az egész hadsereg
elesnek a katonák
futók kérik az öreg
királyt
(adja meg magát)

Negyven éve történt
Pilinszky János Fehérváron

A múlt század hatvanas éveiben a gimnáziumi tananyagban már ott volt Pilinszky
János néhány verse. A Harbach-ra és a Francia fogolyra emlékszem. Nem véletlenül: hiszen a József Attila és Radnóti Miklós utáni magyar líra óriása volt már
akkor is ő. S az sem véletlen, hogy 1980-ban Kossuth-díjjal ismerték el életművét
mindamellett, hogy költészete egyfajta színtiszta evangéliumi szellemiséget tükrözött. Valódi, éteri tisztaságú, keresztény és metafizikus költészet az övé.
*
Székesfehérváron a Kígyó utca egyik panelházának falán látható Vígh Tamás
szobrászművész domborműve, amely arra emlékeztet, hogy élete utolsó évében,
1980-81-ben itt lakott Pilinszky János Kossuth-díjas költő, a huszadik század
egyik legjelentősebb alkotója.
Nem véletlen, hogy éppen ide hozta a sors abban az időben. Korábban is sokszor
megfordult a királyi városban, hiszen 1962-től itt élt és dolgozott a költő unokaöccse, Kovács Péter művészettörténész feleségével és kollégájával, Kovalovszky
Mártával. Több kiállítást nyitott meg Pilinszky a fehérvári múzeumban. Ezek
között az egyik legemlékezetesebb az a jelenléte, amely Schaár Erzsébet bemutatkozásához kötődik.
És éppen negyven évvel ezelőtt, 1981. március 25-én vendégünk volt a székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Felejthetetlen délután volt.
Nekem, a fiatal tanárnak is, aki akkor már több rendhagyó órát szerveztem első
iskolámban. Vendégünk volt Takács Imre, Kalász Márton, Sobor Antal és Bécsy
Tamás. Aztán egy szép napon jött akkori tanítványom, Marci, Kovács Péterék fia
azzal az ötlettel, hogy „János bácsi” szívesen bejönne az iskolába egy délután.
Persze, hogy örömmel fogadtam a hírt. Aztán megvalósult a terv. Pilinszky tiszta
lelkű felolvasása sokunk számára szép emlék. Meg az is, ahogy a gyerekek ártatlan kérdéseire a maga ártatlanságával válaszolt. Akkoriban szerepelt Bódy Gábor
Psyché című filmjében is. Az óra utáni beszélgetésben ez is szóba került. „Amikor
jött a felkérés, sütött a Nap, és igent mondtam.”
„Pilinszky május közepén, tőlünk utazott el utoljára Budapestre. Huszonhetedikén este
a rádiót hallgatva ért hozzánk halálhíre.” – olvassuk Kovács Péter könyvében. S ez a
szomorú tény egyben azt is jelentette, hogy ama bizonyos iskolai rendhagyó irodalomóra volt a költő utolsó nyilvános szereplése. Hasonlóképpen azok a fotók is
az utolsók róla, amelyeket Pinke Miklós festőművész, a Rákóczi akkori rajztanára
készített. Kár, hogy abban az időben még nem volt városi rádió vagy televízió, így
ezek a fényképek ma már kuriózumnak számítanak.
Pilinszky utolsó hónapjai mély nyomokat hagytak Fehérváron. Nem zárkózott
be albérletének falai közé, bevásárlókosaras alakja gyakran feltűnt a Fő utcán,
találkozott költőtársával, Takács Imrével is, aki később kiváló esszét írt róla Poeta
benedictus címmel. S ő szervezett a Pinke-fotókból minikiállítást is a megyei
írócsoport Sziget utcai helyiségében. Aztán 2015-ben egy nagyszabású kiállítást
rendeztek a Szent István Király Múzeumban, megidézvén a költő fehérvári kötődéseit.
A költőét, aki így vallott egyik versében: „Amiként kezdtem, végig az maradtam,
• Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.• Mint a fegyenc, ki visszatérve • falujába,
továbbra is csak hallgat, • szótlanul ül pohár bora előtt.”
(Amiként kezdtem)
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

így szól a fehér király
van még idő fiaim
készíteni új tervet
ha az ellenség betör
s menekülni nem lehet
maradjatok a táblán
támadjátok a sötét
királyt mert már meztelen
matt
(a játszma véget ért)
Wilhelm Ottó

Clip
Az élet: egy mondat.
Állítasz-e vele valamit,
vagy csak dadogsz?
Vágtat és sodor a Clip:

képek villogása csattog,
groteszk vigyor
és vicsorgás riaszt;
némi dallam,
sok-sok tamtam,
harsogás, erőltetett pózok,
izzadt megfelelni vágyás…
De te hol vagy Ember,
ki vagy és főleg
mit akarsz?
Sírásodra nem,
csak böffenésedre figyelnek,
lájkolnak, de buborék vagy,
sivár káosz,
tartalmat nem kínálsz,
pedig nagyon, nagyon
várjuk
az Üzenetet!

Pilinszky János versei
Halak a hálóban
Csillaghálóban hányódunk
partravont halak,
szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap.
Suttogón hiába hív az
elveszett elem,
szúró kövek, kavicsok közt
fuldokolva kell
egymás ellen élnünk-halnunk!
Szívünk megremeg.
Vergődésünk testvérünket
sebzi, fojtja meg.
Egymást túlkiáltó szónkra
visszhang sem felel;
öldökölnünk és csatáznunk
nincs miért, de kell.
Bűnhődünk, de bűnhődésünk
mégse büntetés,
nem válthat ki poklainkból
semmi szenvedés.
Roppant hálóban hányódunk
s éjfélkor talán
étek leszünk egy hatalmas
halász asztalán.

Késő kegyelem
Mit kezdjen, akit elítélt,
de fölmentett később az ég,
megvonva tőle a halált,
mikor már megadta magát?
Kit mindenétől üresen
talált a szörnyű kegyelem,
megsemmisülten, mielőtt
a semmi habjaiba dőlt!
Mit kezdjen itt! Közületek
talányait ki fejti meg?
Szorongva anyját kémleli:
ha elzokoghatná neki!
Fogódzanék akárkibe,
de nem lesz soha senkije;
szeméből, mint gazdátlan ág,
kicsüng a pusztuló világ.

A tengerpartra
A tengerpartra kifekszik a tenger,
a világ végén pihen a szerelmem,
mint távoli nap vakít a szívem,
árnyéka vagyunk valamennyien.

Kihűlt világ
E világ nem az én világom,
csupán a testem kényszere,
hogy egyre beljebb, mint a féreg
furakodom beleibe.
Így táplálkozom a halállal,
és így lakik ő jól velem;
az életem rég nem enyém már,
vadhúsként nő a szívemen.
Minden teremtett elevenből
kijózanodva a szemét
így ütközik ki, leplezetlen
föladva hiú szégyenét.
A mindörökre ismeretlen
végül is így lesz otthonos.
Mint hervadás az őszi lombot,
a pusztulás bebalzsamoz.
Kihűlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajított
ócskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.

Őszi vázlat
A hallgató kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.
Riadtan elszorul szíved,
az út lapulva elsiet,
a rózsatő is ideges
mosollyal önmagába les:
távoli, kétes tájakon
készülődik a fájdalom.

Rangos juniortorna a Kiskúton

Kaiser Tamás
Kemény, színvonalas küzdelmeket hozott a
vasárnap befejeződött Viszló Transz-kupa. A
Kiskút Teniszklub nemzetközi juniortornáján
magyar sikereknek is örülhettünk.

Svetaccal megnyerte a finálét is.
A házigazdák képviselői közül
Gombás Péter és Juhász Bence
sajnos nem tudta magát feltornázni
a főtáblára, a Kiskút lányai viszont
ott kezdhettek. Badics Milának
már az első fordulóban megálljt
parancsoltak, Kántor Anna viszont
kiharcolta a második kört, ahol
egy spanyol lány állította meg. Az
egészen biztos, hogy mind a négy
fehérvári teniszező számára remek
alkalom volt a torna arra, hogy nívós
mezőnyben szerezzenek nemzetközi tapasztalatot. A klub pedig a jó
rendezéssel joggal reménykedhet
abban, hogy hamarosan J1-es kategóriájú, korosztályos grand slammel
felérő torna rendezését ítéli oda neki
a Nemzetközi Teniszszövetség.

A jövő nagy reménységei küzdöttek Fehérváron egy héten keresztül
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Focikupa a rászorulókért

Kaiser Tamás
Adománygyűjtésre hív ebben az évben is az
Adni Jó Kupa Baráti Kör. A focitornát tavaly
nem lehetett megrendezni, ennek ellenére
ötszáz gyermeknek tették szebbé a karácsonyt.
Idén kétszáz családot és kétszáz gyermeket
ajándékoznának meg. Az adományokat a Szegé
nyeket Támogató Alapítvány juttatja majd el a
rászoruló családoknak. A kezdeményezés mögé
a MOL Fehérvár FC is beállt.

Az Adni Jó Kupát idén már tizenegyedszer rendezik meg: a december tizenkilencedikei kispályás
focitornán tizennégy csapat vesz
részt, de nagyon sokan segítenek
még abban, hogy kétszáz családnak
szebb legyen az ünnepi időszak,
hogy kétszáz gyermeket tudjanak

megajándékozni karácsonykor,
valamint hogy a Tácon élő, ALS-
betegséggel küzdő Hajdara Hédi
gyógyulását pénzadománnyal segíthessék. Az adományok, ajándékok szétosztásában a Szegényeket
Támogató Alapítvány segít.
A kezdeményezés mögé teljes
mellszélességgel állt be a MOL
Fehérvár FC is. Ahogy a klub
sportigazgatója fogalmaz: az ember
felnő, s rájön, hogy sokkal jobb
adni, mint kapni, és ez nem csak
a fociban igaz! A Mol Fehérvár FC
pedig nemcsak a helyszínt biztosítja majd, hanem dedikált mezt és
labdákat is felajánl licitre, valamint
anyagilag is segít, hogy minél több
gyermek és család számára legyen
szebb a karácsony!

Fotó: Kiss László

A Viszló Transz-kupa nemzetközi
tornáján a férfi egyes döntőjében
a selejtezőből a fináléig menetelő
olasz Peter Buldorini és a harmadik helyen kiemelt lengyel Olaf
Pieczkowski vívott meg, utóbbi két
szettben simán legyőzte a taljánt.
A mezőny erősségéről mindent elmond, hogy a korosztályos Roland
Garroson elődöntős Gabriel Debru
már a második fordulóban kiesett.
Női párosban magyar siker született: Bartha Panna a horvát Sara
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Fotó: Székelyhidi Balázs (Mol Fehérvár FC)

Közéleti hetilap

Bárki csatlakozhat a Vidihez és a jótékony kezdeményezéshez

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

KARBANTARTÓ

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• munkafeladattól függően részt vesz az alapozás, falazás,
különböző betonozási munkák külső, belső vakolások és
egyéb a teljes befejezésig tartó szakmai munkafolyamatokban.
• az aktuálisan felmerülő karbantartási feladatokat ellátja.
Amit kérünk:
• kőműves képesítés;
Előny lehet:
• „B” kategóriás jogosítvány.
• hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás,
falazás, betonozás, szivattyúzás.
• hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
• kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások
felszínen történő elkerítése.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• „B” kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• „C” kategóriás gépjármű vezetői engedély és vezetési
gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre.

A Fehérvár Televízió műsora november 6-tól 12-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió
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Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Seuso Kedd
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
– Feketebalog
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ
– Kovács Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Perczel Enikő dramaturg
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Euróinfó
Fehérvár AV19–
Val Pusteriajégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Fehérvár KC–Szombathelykézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Bajnokok városa
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
Donato Renzetti
– Az olasz maestro
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Korponai István edző
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Közéleti és Kulturális
Szalon Láposi Rékával
és Keller Jánossal
Alba Fehérvár–Körmendkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
A hét hírei
Euróinfó
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Korponai István
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Euróinfó – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Fa Nándor
II. Székesfehérvári
Székely Bál
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács István ultrafutó
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Csíkország szelei
Virtuózok Székesfehérváron I. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács István ultrafutó
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Gyimesi csángók
Patakországból
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Sarolta öttusázó
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Virtuózok Székesfehérváron II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 10. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:45
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

21:45
22:05

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Sarolta öttusázó
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Lelkes Péter-portré
Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Zorán
Siófok–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 11. CSÜTÖRTÖK

2021. 11. 12. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Bajnokok városa

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Hangos, színes és büdös
– Látványos kémia
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér
– ismétlés
11:30 Bajnokok városa
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából

15:30 Farmerzseb

13:00 Híradó 1-kor

17:00 Híradó

13:15 Képes hírek

17:20 Köztér

15:50 A Fehérvár Televízió

17:50 Hírek

archívumából

17:55 Rendhagyó tárlatvezetés

– Szabó Gyula

a Trianon kiállításon

17:00 Híradó

– 1. rész

17:20 Úton

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Bajnokok városa
– ismétlés
21:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
– Ranga László 1., 2. rész
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek

17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
21:00 Agrárinfó
21:30 In memoriam
Kaszás Gábor
21:55 III. Kolbásztöltő
Fesztivál
22:20 Híradó
– ismétlés
22:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 9. 17:55 Vakler Lajos vendége Kovács Sarolta öttusázó

A Vörösmarty Rádió műsora november 6-tól 12-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 11. 06. SZOMBAT

2021. 11. 07. VASÁRNAP

2021. 11. 08. HÉTFŐ

2021. 11. 09. KEDD

2021. 11. 10. SZERDA

2021. 11. 11. CSÜTÖRTÖK

2021. 11. 12. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Filotás Tamás
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek
Vendég: Winkler Krisztina
13.10 Tűzoltók órája
Vendég: Koppán Viktor
Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár-Kaczur
Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka – Vendég:
Kalmár Ádám és Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08:45 Légzőgyakorlatok
Vendég: Persoczki Gábor
09.10 Az egészség
hullámhosszán
Vendég: Supliczné Tóth
Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Tér és harmónia
Vendég: Varga Nikoletta
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig
Vendég: Kiss György
14.10 Zeneturmix
Műsorvezető: Kiss György
Vendég: Bodonyi Dániel
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
09.10 Autófitnesz
Vendég: Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 Illemtan
Vendég: Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében
Vendég: Dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek
Vendég: Pajtók-Vizsolyi
Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 Vakolat
Vendég: Puska József
14.10 Autó, motor, sport
Vendég: Debreczeni Dávid
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka
Vendég: Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.05 Az egészség
hullámhosszán
– dr. Mosolygó Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Kiss György
és Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 Környezetbarát
Vendég: Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír
Vendég: Grósz Pálma
17.10 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
19.00 Tiszta szex! (12)
Vendég: Séllei Györgyi
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Bóna Éva
09.10 Állati dolgok
Vendég: Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház
Vendég: Egyed Attila
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek
Vendég: Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló
Vendég: Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Gyermekeink fejlődése
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő: Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 A bor szerintünk
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

